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Θέμα: Αναφορά 0544/2011, των Roberto Raggi και Giuseppe Fusari, ιταλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Ευρωπαϊκής Ένωσης καταναλωτών SOS», 
σχετικά με την προστασία των καταναλωτών και την καταπολέμηση των 
παραποιημένων προϊόντων τροφίμων

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες σημειώνουν το σοβαρό πρόβλημα εισαγωγής στην ΕΕ παραποιημένων 
προϊόντων τροφίμων και προϊόντων τροφίμων, ιδίως προϊόντα κινεζικής προέλευσης, τα 
οποία δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς δημόσιας υγείας που ισχύουν στα κράτη 
μέλη.

Σε σχέση με αυτό, καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο δυναμική στάση 
για να σταματήσουν οι εισαγωγές παραποιημένων προϊόντων γεωργικών τροφίμων που είναι 
επιζήμια για την ανθρώπινη υγεία, ζητώντας επίσης να εποπτεύεται η διαχείριση των 
ευρωπαϊκών λιμένων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Η αναφορά

Οι αναφέροντες εκφράζουν τη διαφωνία τους όσον αφορά τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με 
την τροφική αλυσίδα και υποστηρίζουν ότι θα ήταν καλύτερο οι προσπάθειες να 
επικεντρώνονται στην προστασία των πολιτών από τα παραποιημένα προϊόντα. Σε αυτό το 
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πλαίσιο, εκφράζουν εμφανώς την αντίθεσή τους για τις ποσότητες τροφίμων που εισάγονται 
στην Ιταλία συγκεκριμένα, και ρωτούν αν οι αρμόδιες εθνικές ελεγκτικές αρχές είναι 
εξοπλισμένες ώστε να διαχειρίζονται τους κινδύνους που αντιλαμβάνονται οι αναφέροντες.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή δεν συμμερίζεται την άποψη των αναφερόντων σύμφωνα με την οποία μεγάλο 
μέρος της νομοθεσίας της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα παρεκκλίνει από τον στόχο. Η 
νομοθεσία για τα τρόφιμα στον παρόντα τομέα της ενιαίας αγοράς – ο οποίος αντιστοιχεί σε 
περισσότερο από 10% της κατανάλωσης των νοικοκυριών της ΕΕ-27 – αποτελεί σημαντικό 
μέρος του κεκτημένου της ΕΕ και λειτουργεί προς όφελος εκατομμυρίων πολιτών σε 
καθημερινή βάση οι οποίοι, ομολογουμένως, απολαμβάνουν τις μεγαλύτερες ποικιλίες και τα 
ασφαλέστερα τρόφιμα λιανικού εμπορίου στον κόσμο.  Βεβαίως, το κοινοτικό κεκτημένο έχει 
τεθεί υπό αναθεώρηση. Επί του παρόντος, η Επιτροπή συμμετέχει στις διαδικασίες με στόχο 
τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την προώθηση των αρχών της επικουρικότητας και 
της αναλογικότητας. Οι εν λόγω δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του θεματολογίου για την 
έξυπνη νομοθεσία. Από το 2007, η Επιτροπή διεξάγει μια μεγάλης κλίμακα δράση με στόχο 
τον υπολογισμό του διοικητικού κόστους και τη μείωση του διοικητικού φόρτου. Σύμφωνα 
με εκτιμήσεις, είναι εφικτή η μείωση του διοικητικού κόστους κατά 25% έως το 2012. Αυτό 
θα έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στην οικονομία της ΕΕ επιφέροντας αύξηση του 
ΑΕΠ κατά 1,4%.

Η 17η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας1 παρέχει γενικές πληροφορίες για τις αρχές 
και παραθέτει παραδείγματα σημαντικών περιπτώσεων όπου εγείρονταν προβληματισμοί 
σχετικά με την αρχή της επικουρικότητας.  Δείχνει τις πολλές και διαφορετικές απόψεις που 
εκφράζουν τα διάφορα όργανα - η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η 
Επιτροπή των Περιφερειών, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και τα εθνικά 
κοινοβούλια. Το δεύτερο εξάμηνο του 2012, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την 
πρόοδο που θα έχει σημειωθεί όσον αφορά το θεματολόγιο για την έξυπνη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων και τη δυνατότητα των 
αρχών να τη διασφαλίζουν, η Επιτροπή παραπέμπει την Επιτροπή Αναφορών κυρίως στο 
άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/20022 (την κοινώς αποκαλούμενη «γενική 
νομοθεσία για τα τρόφιμα») σύμφωνα με τον οποίο, η πρόληψη των δόλιων πρακτικών ή των 
πρακτικών εξαπάτησης καθώς και η νόθευση των τροφίμων ή άλλες πρακτικές που ενδέχεται 
να παραπλανήσουν τον καταναλωτή είναι ένας από τους επιδιωκόμενους στόχους της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τα τρόφιμα. Επιπλέον, οι παραπλανητικές πρακτικές επισήμανσης 
απαγορεύονται ρητώς βάσει των γενικών κανόνων για την επισήμανση των τροφίμων   Βάσει 
του άρθρου 2 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη 
διαφήμιση των τροφίμων3, η επισήμανση και οι τρόποι σύμφωνα με τους οποίους αυτή 
πραγματοποιείται δεν πρέπει να είναι φύσεως τέτοιας που να οδηγεί σε πλάνη τον αγοραστή 
ως προς τα χαρακτηριστικά του τροφίμου και ιδίως, μεταξύ άλλων, τη φύση και την 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0547:FIN:EL:PDF.
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 
2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των 
τροφίμων, ΕΕ L 31 της 31.1.2002.
3 ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.
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ταυτότητά του. Το ίδιο ισχύει και για την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων.

Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τις 
ζωοτροφές και τα τρόφιμα, και διασφαλίζουν μέσω της οργάνωσης επίσημων ελέγχων ότι οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις σε όλα τα στάδια της 
παραγωγής, της επεξεργασίας και της διανομής. Οι επίσημοι έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται 
τακτικά, βάσει των κινδύνων, με την κατάλληλη συχνότητα και πρέπει να λαμβάνονται τα 
απαιτούμενα μέτρα για την εξάλειψη των κινδύνων και τη διασφάλιση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τα τρόφιμα σε σχέση τόσο με τα εγχώρια όσο και με τα εισαγόμενα 
προϊόντα. Όσον αφορά τις εισαγωγές οι οποίες και απασχολούν τους αναφέροντες, θα ήταν 
σκόπιμο να τους διαβιβασθεί η ειδική έκθεση αριθ. 1/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες και η ειδική έκθεση αριθ. 14/2010 σχετικά με τις 
εισαγωγές κρέατος. Οι εν λόγω εκθέσεις παρέχουν πολλές και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά 
με το θέμα.

Η παραποίηση προϊόντων στην Ευρώπη συνιστά ποινικό αδίκημα που δεν εμπίπτει στο άμεσο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. 
Η Επιτροπή θα επιθυμούσε, ωστόσο, να επιστήσει την προσοχή των μελών της Επιτροπής 
Αναφορών στην πρόσφατη (Νοέμβριος 2011) επιχείρηση "OPSON"1, την οποία συντόνισαν η 
Ιντερπόλ και η Ευρωπόλ καθώς και οι ελεγκτικές αρχές 8 κρατών μελών, 2 και η οποία 
οδήγησε στην κατάσχεση δεκάδων τόνων παραποιημένων προϊόντων.
 Τα προϊόντα θεωρητικά παρουσιάζουν μεγάλα περιθώρια στην τροφική αλυσίδα (τυριά, 
κρασιά, λάδι, σοκολάτα κλπ.) και μπορούν να αποθηκευτούν τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα. Η 
εν λόγω επιχείρηση αντανακλά την αποτελεσματικότητα των αρμόδιων αρχών στη διαχείριση 
τέτοιου είδους προβλημάτων.

Όσον αφορά τους κινδύνους που απορρέουν από μη ασφαλή ή μολυσμένα προϊόντα για τους 
καταναλωτές, η Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την Επιτροπή Αναφορών στο σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές3. Κατά την άποψη της Επιτροπής, 
το συγκεκριμένο σύστημα ελέγχου της εμπορευματοποίησης των προϊόντων, όταν 
εντοπίζεται κίνδυνος, λειτουργεί αποτελεσματικά. Πληροφοριακά, από τις 55 
προειδοποιήσεις του συστήματος το 2011, οι περισσότερες αφορούσαν περιπτώσεις 
απόρριψης στα σύνορα, ακριβώς ένα από τα ζητήματα που προβληματίζουν τους 
αναφέροντες.

Οι προβληματισμοί των αναφερόντων σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται στους 
καταναλωτές αποτελούν επίσης μόνιμη πηγή προβληματισμού για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, όπως προκύπτει από τις πρόσφατες συζητήσεις με αποκορύφωμα την επίτευξη 
συμφωνίας κατά τη δεύτερη ανάγνωση τον Ιούλιο του 2011 (έκθεση Sommer, EK αριθ. A7-
0109/2010). Πρόσθετες πρωτοβουλίες για τις προδιαγραφές εμπορίας και την ποιότητα των 
επισημάνσεων βρίσκονται επί του παρόντος στη διαδικασία πρώτης ανάγνωσης (εκθέσεις 
Garcia Perez, ΕΚ αριθ. C7-0423/2010 και C7-0422/2010) και θα ήταν χρήσιμο να 
                                               
1 «όψον» (και σε αγγλική μεταγραφή OPSON) στα ελληνικά των αρχαιότερων εποχών 
σημαίνει «τροφή» (μαγειρευμένη ή μη)
2 http://www.contrefacon-riposte.info
3 https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm
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υποδειχθούν στους αναφέροντες.

Συμπέρασμα

Παρόλο που κάθε σύστημα περί τροφίμων επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεων, όπως 
περιγράφηκε παραπάνω, η Επιτροπή δεν αποδέχεται ότι το εμπόριο τροφίμων στην Ευρώπη 
ενέχει από τη φύση του κινδύνους για τους καταναλωτές και δεν συμμερίζεται την άποψη των 
αναφερόντων επί του θέματος.


